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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA (379ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 05.08.2014. 2 

 3 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e quatorze, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª 4 

Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau, 5 

realizou-se a tricentésima septuagésima nona Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA. 6 

PARTICIPANTES: Eduardo Cássio Beckman Gomes –presidente em exercício e os seguintes conselheiros: 7 

Clodomir Cunha Ladeira, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, Heric Santos Hossoé, Dilma Ribeiro de Sousa 8 

Pinheiro, José Lúcio Alves Silveira e Heloizo Jerônimo Leite. O Presidente Felipe Macedo de Holanda, por 9 

motivo de viagem, justificou a ausência.  ABERTURA DOS TRABALHOS – A reunião começou com a 10 

apreciação da ata da plenária anterior que foi colocada em votação pelo presidente, sendo a mesma aprovada sem 11 

ressalvas. Em seguida passou-se aos Informes da Presidência, quando o conselheiro Eduardo informou sobre 12 

ofício do COFECON comunicando que o mesmo está realizando o monitoramento dos concursos abertos 13 

nacionalmente para garantir que os espaços de atuação do economista sejam devidamente preservados. Os 14 

conselheiros aprovaram a ideia e decidiram que será feito o mesmo em relação aos concursos municipais e de 15 

nível estadual que forem abertos, cabendo à Comissão de Fiscalização e Valorização Profissional o 16 

monitoramento. O ofício seguinte foi sobre a comunicação do COFECON, prorrogando a intervenção do 17 

CORECON-MT. O presidente  informou também sobre o acompanhamento  que o Conselho Federal está fazendo 18 

das proposições relacionadas à profissão de economista no Congresso Nacional. A seguir, o conselheiro Eduardo 19 

falou sobre o XXIV SINCE que será realizado em Goiânia no período de 03 a 06 de setembro próximo e que o 20 

CORECON-MA, de acordo com o número de ECVs, dispõe de quatro vagas de Delegados para participarem 21 

daquele evento, sendo o presidente e mais três conselheiros a serem eleitos pelo plenário. O assunto foi bastante 22 

discutido e o conselheiro Eduardo falou da dificuldade financeira do conselho em arcar com todas as despesas, 23 

entre passagens e diárias. Após as devidas justificativas, ficou definido em comum acordo, que só irão dois 24 

conselheiros: o presidente e o vice-presidente. Em seguida passou-se aos informes financeiros com o vice-25 

presidente destacando a ação de cobrança das dívidas de 2014, que estão sendo alvo de um trabalho intensivo do 26 

CORECON junto aos inadimplentes. O conselheiro Heloízo Jerônimo questionou sobre o andamento da captação 27 

de recursos de patrocínios para eventos. Eduardo explicou que estão garantidos apenas 20 mil reais da Vale para a 28 

Semana do Economista e que há uma promessa de 10 mil reais por parte do SEBRAE-MA, ainda não confirmado. 29 

O tema seguinte foi a Semana do Economista e o presidente Eduardo pediu que os conselheiros compareçam ao 30 

evento, informando que as providências de organização estavam todas sendo tomadas. O vice-presidente 31 

comunicou também que o livro de artigos não será lançado no dia 13, como previsto, pela impossibilidade em 32 

conseguir o ISBN a tempo. O conselheiro Lúcio se manifestou dizendo que houve negligência do CORECON-33 

MA no encaminhamento das questões relacionadas ao livro, pois faltou um planejamento das etapas a serem 34 

cumpridas. Disse ainda que está faltando empenho dos conselheiros nas ações e projetos do Conselho, que estão 35 

ficando comprometidos. A conselheira Dilma se manifestou e disse que aceitava a opinião do conselheiro, mas 36 
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discordou de ter havido negligência, pois em sua opinião o que houve foi falta de habilidade no desempenho das 37 

atividades de editoração do livro e lembrou que o assunto foi alvo de muitas discussões nas plenárias. O 38 

conselheiro Clodomir concordou com Dilma e parabenizou o CORECON-MA por ter conseguido dar forma ao 39 

projeto, uma vez que falta pouco para concluir o livro. O conselheiro Heric disse que os atropelos não foram 40 

propositais, mas o Conselho deve reavaliar a forma como alguns projetos vêm sendo encaminhados e considerar 41 

os erros dessa primeira experiência nas novas iniciativas. Segundo ele, faltou planejar e definir prazos e também 42 

concordou que os conselheiros precisam participar mais. O conselheiro Heric sugeriu também que o lançamento 43 

do livro seja feito durante a confraternização de final de ano. O  presidente Eduardo lembrou que com o 44 

adiamento o Conselho poderia contratar revisor para o conteúdo do livro. O conselheiro Heloízo não concordou e 45 

o assunto ficou para ser definido na próxima plenária. Passou-se aos Informes da Comunicação e a Assessora 46 

Luiza Lina informou sobre a coluna, que não tinha circulado no mês de julho e iria ser veiculada no domingo que 47 

antecede à Semana do Economista, disse também que está divulgando o evento no site do CORECON-MA e 48 

redes sociais e terá mídia espontânea nos meios de comunicação. Nos Informes dos conselheiros, a conselheira 49 

Dilma fez o convite para o evento comemorativo dos 160 anos da Associação Comercial marcado para o dia 6 de 50 

agosto. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e 51 

deu por encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei 52 

a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, cinco de agosto de  2014.                            53 

 54 

      55 
Marlene Costa Luz

Secretária


